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Voorwoord
door Chris Wijsman

Beste leden/lezers,
Dit is onze eerste uitgave van ons clubblad 2019. Wij kunnen als
vereniging tevreden terugkijken op het afgelopen jaar 2018.
Naast de jaar- en ledenvergadering hebben we in april voor het eerst een
extra fokkersavond georganiseerd. Met een opkomst van 29 leden en de
positieve reacties na afloop, willen wij dit in april 2019 weer organiseren.
Onze vereniging is ook zeer tevreden met de samenwerking en afspraken
voor de R.H.D.-entingen voor de konijnen met dierenarts Frank van
Hagen. Met deze afspraken zijn er meerdere zusterverenigingen in de
Achterhoek en Liemers, die hier gebruik van willen maken.
Eén van de eerste activiteiten in het jaar waar wij ons als vereniging
presenteren is de voorjaarsbeurs bij Tuincentrum Steentjes te Silvolde op
zondag 10 maart a.s. Hier zijn vele standhouders aanwezig van
verschillende pluimages, b.v. kleding, huishoudelijke artikelen, hoveniers
etc. en onze eigen vereniging met een dierenstand.
Op 5 en 6 oktober houden wij onze Dierendagshow in de SSP-Hal in Ulft.
De clubshow zal voor de elfde keer ondergebracht worden bij de van
Pallandtshow in Varsseveld op 25-26 en 27 oktober.
Tot slot wens ik iedereen een goed en gezond jaar en eenieder veel
succes met het uit oefenen van onze mooie hobby.
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Jaarverslag 2018 K.P.V. Silvolde e.o.
door Johan Jansen

Voor de zesde keer mag ik als secretaris terugblikken op het afgelopen
jaar. Gelukkig hebben we dit tentoonstellingsseizoen geen
tentoonstellingsverbod i.v.m. de vogelgriep voor het pluimvee en de
watervogels op het moment dat ik dit jaarverslag schrijf. Alle
konijnenfokkers van K.P.V. Silvolde e.o. hebben de konijnen tegen RHD1
en RHD2 laten enten. Gelukkig hebben zich binnen de vereniging geen
grote problemen voorgedaan met zieke dieren. We kunnen weer
terugkijken op een gezellige jonge dierendag in de SSP-HAL waarbij we
gesteund werden door veel verenigingen van verschillend pluimage.

Ledenbestand
Het aantal leden per 01-01-2018 50 leden.
Het aantal leden per 01-01-2019: 51 leden.
Uitgesplitst per 01-01-2019:
Seniorleden:
Damesleden:
Jeugdleden:

35
9
7

36 op 01-01-2018
9 op 01-01-2018
5 op 01-01-2018

Opgezegd in 2018:

Ronny Ketelaar, Josca Luiten en Joep Mijnen.

Nieuwe leden in 2018:

Julia Berntsen, Boukje Rekker, Theo Giesen en
Pim Haller.

Henk van Hagen en Gert Spekking zijn ereleden.

We hadden het afgelopen jaar geen jubilarissen bij KPV Silvolde e.o.
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Fokkerskaarten
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01-01-2018: 29 KLN en 6 NBS
Aantal uitgegeven fokkerskaarten per 01-01-2019: 30 KLN en 4 NBS
Daarnaast is er een combinatie lid bij de KLN.
Beëindiging KLN:
Beëindiging NBS:

Tonnie Straub, Ronny Ketelaar en Josca Luiten.
Tonny Straub en Bas van Berkum

Nieuwe fokkerskaarten KLN:

Julia Berntsen, Els Terlouw, Teun Scheers
en Pim Haller
Nieuwe fokkerskaarten NBS: Geen

Organisatie
Bestuur

1e voorzitter:
1e secretaris/2e voorzitter:
2e secretaris:
1e penningmeester:
2e penningmeester:

Chr. Wijsman
J. Jansen
B. van Berkum
Th. Gerritsen
B. Kniest

(aftredend 2020)
(aftredend 2019)
(aftredend 2021)
(aftredend 2021)
(aftredend 2019)

Contributie 2018

De contributie voor 2018 was:
€ 17,50
voor seniorleden
€ 15,voor 65+ leden
€ 7,50
voor jeugdleden
€ 17,50
voor donateurs

Kascommissie 2019
Webmaster site
Redactie klein Spöl

Jos Lenting en Benny Lijbol. Reserve: Hans Rabeling.
Ronald Jansen
Ans Jansen, Tom Hendriks, Henk van Hagen en
Chris Wijsman

Vergaderingen
In 2018 zijn 1 jaarvergadering, 4 leden vergaderingen gehouden en een
voorjaarsbijeenkomst. Gemiddeld zijn de vergaderingen bezocht door
24,8 leden. (in 2017 door 23 leden)
7

De jaarvergadering en de ledenvergaderingen zijn gehouden bij de familie
van Bronkhorst aan de Terborgseweg 6 in Silvolde en bij de familie
Wijsman aan de Hesterweg 5a in Varsselder.
De voorjaarsbijeenkomst nieuwe stijl is bezocht door 29 leden.
Aan het hokkenbezoek in Dinxperlo hebben 18 leden deelgenomen.
Vervoerders

Chris Wijsman met Ben Kniest.

Fokkerij
Tatoeëerders Tom Hendriks en Bas van Berkum.
Elke eerste maandag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur bij Tom
Hendriks thuis.
Aantal getatoeëerde konijnen: 288 (2017:275) (2016:240) (2015:266)
Ringencommissaris voor de hoenders Johan Jansen
Ringen bestellen via Digiring.
In 2018 hebben alle hoenderfokkers zelf de ringen digitaal besteld.
Aantal bestelde KLN ringen via KPV Silvolde:
Jaar
2018
2017
2016
2015

Hoenders
183
65
20
68

Dwerghoenders
484
391
475
395

Serama’s
42
80
87

Siervogels
94
32
24
30

Gans

1

Totaal
803
568
607
493

Ringencommissaris voor de sierduiven Theo Gerritsen
Aantal bestelde NBS ringen: 85 stuks door 3 leden.
(2017: 96) (2016: 215) (2015: 230)
Entingen
Geënte hoenders: Door 12 fokkers 407 hoenders geënt tegen NCD.
(2017: 476) (2016: 465) (2015: 357)
Er zijn door 15 fokkers 376 konijnen RHD1 en RHD2 geënt.
(2017: 16 fokkers/ 268 konijnen) (2016: 17 fokkers/ 247 konijnen)
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In totaal zijn er in 2018 1558 konijnen geënt in de regio Achterhoek en
Liemers. De R.H.D.-entingen voor de konijnen zijn gecoördineerd voor de
verenigingen uit Silvolde, Dinxperlo, Winterswijk, Zevenaar, Velp, Vorden,
Doetinchem, Neede en Eibergen.
(In 2017 806 konijnen geënt in de regio Achterhoek en Liemers.)

Jongedierendag 2018
Dit jaar hadden we voor de vierde keer onze Jongedierendag in de SSPHAL te Ulft welke onder de erkende tentoonstellingsnaam
“Dierendagshow” gehouden is. Deze is gehouden op 6 en 7 oktober 2018.
De volgende keurmeesters hebben gekeurd:
Konijnen
G. Lenselink
D.P. Stobbelaar
A.L.F. de Vos
J.G. Derksen
Hoenders

A. Bleijenberg

Serama’s

J.H.W. Tenbergen

Sierduiven

G.H.P. Sanders

Siervogels

Aart Deetman

B. Kremer

H. Kruize

In 2018 waren er 527 dieren ingezonden op onze jonge dierendag:
Grote hoenders
Dwerghoenders
Konijnen
Sierduiven
Serama’s
Siervogels
Totaal

2018
65
155
186
74
20
27
527

2017
55
202
181
20
21
21
500

2016
36
138
132
41
15
4
366

2015
14
70
113
19
3
0
219
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Inzendingen per vereniging*:
2018
Inzenders

Dieren

Inzenders

Dieren

KPV Silvolde
WPKV Winterswijk
PKV Vorden
KDVE Aalten-Bocholt
VPKV Varsseveld
DPKV Dinxperlo
KPV Vooruitgang Zevenaar
Sportfokkers Doetinchem
SV de Driehoek
NDSH Duitse Hoenderclub

2017

23
8
9
10
4
4
7
3
0
0

218
55
55
53
43
38
37
28
0
0

22
9
6
1
2
10
5
0
1
8

224
51
47
2
25
100
26
0
6
39

* Dubbeltelling bij Duitse Hoenderclub en KPV Vooruitgang Zevenaar in 2017

Clubshow 2018
Dit jaar hadden we onze clubshow voor de 10e keer op de van
Pallandtshow bij V.P.K.V. in Varsseveld ondergebracht. In totaal heeft
K.P.V. Silvolde 119 dieren ingeschreven.
Grote hoenders
Dwerghoenders
Konijnen
Sierduiven
Serama’s
Totaal
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2018
5
24
64
20
6
119

2017
4
36
68
18
10
136

2016
4
48
63
27
7
149

2015
4
39
70
24
0
137

Slot
Het aantal fokkerskaarten is in 2018 bij de KLN met één gestegen naar 30
en bij de NBS met twee gedaald naar 4. We hebben 51 leden waarvan 7
jeugdleden. De vergaderingen zijn gemiddeld door 24,6 leden bezocht. De
voorjaarsbijeenkomst nieuwe steil is zeer goed bezocht door 29 leden.
Hier hebben bijna alle leden met een fokkerskaart aan deelgenomen.
Helaas is er dit jaar een wisselbeker in de kast blijven staan op de
clubshow omdat er geen concurrentie was binnen K.P.V. Silvolde e.o.
Laten we er samen voor zorgen dat dit jaar de wissel- bekers wel
toegekend kunnen worden. Dit kan alleen als bij de kleine diergroepen
alle fokkers toch enkele dieren collegiaal insturen. Het is een uitdaging om
de diergroepen die nu nog niet ingestuurd worden toch op de shows te
krijgen. Ze zitten immers al bij de fokkers in de hokken. Ik wens alle leden
en hun dieren een gezond en succesvol 2019 toe zodat we elkaar en de
dieren aan het eind van het jaar weer op de shows zien om de
concurrentie met elkaar aan te gaan.
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Dierendagshow 2018 in de SSP-Hal te Ulft.
door Chris Wijsman

Onze vereniging organiseerde op 6 en 7 oktober voor de vierde keer een
jonge dierenkeuring in de SSP-Hal in Ulft. Het was voor de tweede keer
dat de show de naam dierendagshow mag uitdragen. In 2015 zijn wij voor
het eerst gestart met een besloten verenigingsshow. Tijdens deze show
kregen wij meerdere positieve reacties van fokkers met de vraag kunnen
jullie er geen open show van maken?
Na de evaluatie met onze leden is er besloten om er een open show van
te maken.
Het eerste jaar waren er 219 dieren ingeschreven en in 2018 maar liefst
527 ingeschreven dieren aanwezig.

Keurmeester Bert Cremer bezig met de keuring
van een Indisch Vechtkriel Dubbelgezoomd.
Twee ervaren fokkers luisteren naar de uitleg
van de keurmeester. Schrijver H. v. Hagen
zittend van K.P.V. Silvolde en staand H.J.
Lutjenkossink van W.P.K.V. Winterswijk.
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Nu het een open tentoonstelling is, zijn er meer diergroepen aanwezig.
Dat is natuurlijk leuker voor de fokkers en ook voor de bezoekers tijdens
de showdagen.
Veel zuster verenigen uit de Achterhoek en Liemers waren aanwezig met
hun dieren, waar onder Doetinchem, Dinxperlo, Varsseveld, Winterswijk,
Vorden, Aalten-Bocholt en vooruitgang Zevenaar e.o.
Op zaterdagochtend waren er 12 keurmeesters aanwezig om de dieren te
keuren. Sommige keurmeesters hebben een ruime bevoegdheid om
meerdere diergroepen te keuren.
Aanwezig waren de volgende diergroepen en aantallen: Konijnen 186/
Hoenders 65/ dwerghoenders 155/ Serama’s 20/ Kleine siervogels
2/oorspronkelijke duiven 25 en sierduiven 74.
Na de middagpauze zijn de winnaars bekend gemaakt.

Hoofdereprijzen
Diergroep
Konijn
Grote Hoen
Dwerghoen
Serama
Siervogel
Sierduif

Fokker
Erwin Jansen
G. Simmelink
H. Lutjenkossink
G. Steverink
G. Dreijers
Sem Moorman

Ras
Hollander
Barnevelder
Hollandse kriel
Serama
Lach duif
Kleur postduif

Predicaat
F 97
F 96
F 96
F 96
96
97

Winnaars wisselbeker 2018 K.P.V.Silvolde e.o.
Wisselbeker
Fraaiste konijn
Fraaiste konijn ander geslacht
Joop Slomp wisselbeker
Fraaiste grote hoen
Fraaiste dwerghoen
Fraaiste serama

Predicaat Fokker
F 97
Chris Wijsman
F 97
Chris Wijsman
ZG 94
F 96
ZG 93

Martijn Klompenhouwer
Chris Wijsman
Kinderboerderij
Engbergen
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Op de foto vier hollanders in drie
verschillende kleurslagen.
In totaal waren er 70 van dit ras
aanwezig.
De rechtse op de foto; een
Gouwenaargrijs van Fokker Erwin
Jansen werd de algemeen
kampioen van de show.

Tijdens de 2 showdagen op zaterdag en zondag waren er een aantal
vogelverenigingen en standhouders aanwezig en op zondag konijnen hop.
Melanie van Berkum lid van onze vereniging had aan de hand van een 10tal vragen een interessante puzzeltocht georganiseerd voor de jeugd.
Door middel van de 10 vragen werden de kinderen meer bij de show
betrokken en het leverde bovendien veel informatie op.
Op zaterdag en zondag kunnen de bezoekers loten kopen en mooie
prijzen winnen. Deze lotenverkoop wordt al jaren door een zeer
enthousiaste groep, ook leden van onze vereniging, verzorgd.

Voor het vierde jaar op rij
waren de vogelvereniging ”De
Vogelvriend” uit Varsseveld en
“De Vogelvreugde” uit Ulft
aanwezig. Deze verenigingen
hadden vele kleurslagen en
rassen in de kooien en volières
mee gebracht. Dit is naast de
standhouders leuk voor het
publiek.
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Naast de show en de aanwezigheid van de vogelverenigingen,
standhouders, puzzeltocht en lotenverkoop maakt het voor vele
interessant om de show te bezoeken.
Ik wil Tuincentrum Steentjes uit Silvolde en Tuincentrum Massop uit
Voorst bedanken voor de aankleding van de hal met bloemen en planten.
Lucassen Diervoeders uit Ulft voor het beschikbaar stellen van de
diervoeders.
Tot slot wil ik alle leden, sponsoren, standhouders en zusterverenigingen
bedanken voor het mogelijk maken van deze dierendagshows.
Ik hoop elkaar weer te mogen ontmoeten op 5 en 6 oktober 2019 tijdens
de 1e lustrumshow.
Chris Wijsman,
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.

Tijdens de showdagen komen
er tussen de 1500 en 2000
bezoekers. Naast de
fokkers/inzenders ook vele
liefhebbers.
Op bovenstaande foto
burgemeester Otwin van Dijk
met zijn echtgenote Karin.
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Op bezoek bij Joep Mijnen
Door Henk van Hagen

Henk en Lenie van Hagen gingen in Zeddam op bezoek bij Joep en Paula
Mijnen. Joep stopt per 1 januari 2019 als lid van de KPV Silvolde. Hij was
lid vanaf 1964. Dus 54 jaar lid.
Er zijn een paar redenen om te stoppen. Joep heeft al enkele jaren geen
konijnen meer. Er waren problemen met ziektes onder zijn dieren. Zo
stierven dikwijls na het tatoeëren enkele dieren. Ook gezien de leeftijd –
hij is 84 jaar – vindt Joep het welletjes.
Hij vertelt in zijn terugblik graag over zijn ervaringen:
“Op voorspraak van Joop Hengeveld ben ik lid geworden, dat herinner ik
me nog goed. Eerst was het even afwachten. Ik heb me al gauw
aangepast. Mij werd gevraagd
mee te gaan naar
tentoonstellingen, bijv. naar
Enschede. Daar heb ik de eerste
2 konijnen gekocht, de Blauwe
van Beveren, voor 80 gulden. Dat
was toen heel veel geld. Achteraf
waren ze afkomstig van een
fokker uit Stokkum, hier dichtbij.
Met een van deze dieren haalde
ik op een show een 1e F.
Samen met anderen heb ik vele
tentoonstellingen bezocht, o.a.
in Den Bosch. Wim Liebrand,
rijschoolhouder, was vervoerder,
met een vrachtwagentje. Achter
in de auto zaten we op
konijnenkisten, verder was er
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geen plaats! We bleven daar overnachten om dieren in te kooien. We
hadden ons vooraf hiervoor opgegeven. We kregen wel enige
consumpties! De volgende dag gingen we met de trein weer naar huis.
Eerst heb ik Vlaamse Reuzen gefokt, daarna de Blauwe van Beveren. Dit
ras was zeldzaam en kende slechts een paar fokkers. Deze dieren hebben
een zeer zachte, lichtblauwe kleur.
Met Herman Kemperman gingen we naar de jongdierendag in Zutphen, ik
met de Blauwe van Beveren en Herman met de Rode Nieuwzeelanders.
Elk jaar gingen we met bijna alle prijzen naar huis. Dat ging zo enkele
jaren, toen moest men eerst lid worden om te kunnen inzenden. Dat
hebben we niet gedaan!
Ik weet niet meer in welk jaar het was dat er iets vervelends gebeurde:
kort voor Kerstmis hebben ze bij mij 6 konijnen gestolen. Ook in de buurt
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waren konijnen verdwenen. Van de vereniging heb ik toen een nieuw
koppeltje gekregen.
Tijdens onze tentoonstellingen en jongdierendagen heb ik, met een
ander, de nachtwacht verzorgd. Vele namen herinner ik me nog, zoals Jöp
Holthausen, Bernard Jansen, Jan Derksen, Joop Slomp, Tom Hendriks en
nu Chris Wijsman, allemaal voorzitters. Vroeger tatoeëerders waren Jan
Gerritsen en Gert Willemsen. Er waren meerdere leden met de naam
Holthausen. Theo Marcus, bestuurslid, overleed jong, alsmede
penningmeester Berend Giesen, die plotseling is overleden. Zo herinner ik
me ook nog de namen Peters, Danen en Ankoné.
Momenteel heb ik geen dieren meer. De tuin is nu mijn hobby. Gelukkig
ben ik nog goed te pas en dat hoop ik nog lang te blijven.”
Joep, bedankt voor dit verhaal en alle jaren inzet voor de vereniging, ja
soms dag en nacht. We wensen je nog vele gezonde jaren, samen met je
vrouw Paula.

Voor al uw rundvarkens- en
kippenvlees.
In de zomermaanden
verkopen wij ook
barbecue vlees.
Voor een (H)eerlijk stukje vlees moet u bij ons zijn, wij weten WEL
waar ons vlees vandaan komt!
Het vlees is in kleine porties verpakt voor iedere particulier.

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.vleesboerderijdieker.nl
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Onbevruchte eieren! Hoe kan dat?
Door Henk van Hagen

We zitten midden in het broedseizoen, altijd
een spannende tijd voor de hobbyfokkers
van hoenders en dwerghoenders. Is de
bevruchting goed? Is de broeduitkomst
goed, of valt het tegen?
Bij een slechte bevruchting ga je een
oorzaak zoeken. Een oorzaak kan zijn, dat er
tijdens het vergaren van de eieren een
koude periode was. Als de kam van de haan
bevroren is, zal de haan tijdelijk
onvruchtbaar zijn. Hij zal dan de hennen niet treden. Ook kan het sperma
onvruchtbaar zijn door bevriezing.
Uitgaande van een goede bewaring van de broedeieren, kan er mogelijk
ook een andere oorzaak zijn: de Noordelijke pluimveemijt zou wel eens de
boosdoener kunnen zijn. Dit zijn echte lastpakken, ze veroorzaken heel
veel jeuk en irritatie.
In eerste instantie is niet veel waar te nemen aan de kippen; ze eten
normaal, of zelfs wat meer en de mest is goed. De kopjes worden op een
gegeven moment bleek en dor. De mijt voedt zich voornamelijk met bloed
van de kippen. Ze zullen veel tussen het dons van de veren zitten en
vooral rond de cloaca.
De eierproductie zal verminderen. De haan zal bijna niet meer kraaien en
geen interesse tonen voor de hennen. Bij de haan verzamelt het
ongedierte zich hoofdzakelijk rond de cloaca en zorgt daar voor veel jeuk
en irritatie. Daardoor gaan de kippen zich pikken, met soms bloedige
plekken en korstvorming tot gevolg. De cloaca raakt beschadigd en
geïrriteerd. Dat zie je vooral bij de haan. Deze zal daarom geen lust meer
hebben om de hennen te treden(paren).
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Hoe kun je dit constateren?
Zoek vooral in het dons rond de cloaca. Je ziet hier de kleine mijten, 0,5
mm. groot, maar vooral donkerkleurige viezigheid in het dons, als gevolg
van de mijten, neten en hun uitwerpselen. De huid is beschadigd, soms
bloederig en korstig.
De mijt heeft een vrij snelle levenscyclus: 5 à 12 dagen. De populatie kan
dus snel groeien.

Hoe kun je deze pluimveemijt bestrijden?
Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt het met leegstand proberen.
Zorg voor een schoon hok en laat dit minstens 8 weken leeg staan. Zorg
dus voor schone hokken en probeer wilde
vogels buiten te houden, maar ook
ongedierte, zoals muizen. Vogels kunnen
besmet zijn, terwijl ongedierte kan
functioneren als tussenpersoon en zo kan
de overdracht plaatsvinden. Controleer
aangekochte of ingebrachte dieren op
besmetting en plaats ze pas bij de eigen
dieren als ze schoon zijn.

Maar als de besmetting al aanwezig is, wat dan?
Begin met het verwijderen van de vuile dons rond de cloaca, laat geen
smerig dons achter in het hok. Dit is nl. de broedplaats van de mijt.
Waarschijnlijk heeft iedereen zijn/haar idee over de bestrijding van luizen
en mijten. Op internet werd gewezen op het gebruik van
diatomeeënaarde als middel, maar dit product is mij onbekend. Daarmee
moet je de dieren bepoederen, goed tussen de veren op de huid. Ook
kaolien zou dezelfde werking hebben.
Door deze middelen drogen de neten en de mijten uit en onderbreek je
de cyclus. Je moet de behandeling binnen 5 dagen herhalen, of liever na 2
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dagen. Indien nodig pas je een 3e behandeling toe. Een stofbad van heel
fijn zand, gemengd met bovenstaande middelen, zou ook kunnen helpen.
In tegenstelling tot de moeilijk te bestrijden bloedluizen, zitten deze
mijten op de kip en niet in kieren op zitstokken of in de buurt hiervan. Er
moet dus op de kip bestreden worden.
Finecto+spray wordt met succes
gebruikt bij bestrijding van bloedluizen.
Zitstokken en omgeving worden
besprayd. Dus niet op de kippen. Voor
mijten op de kippen niet bedoeld!
Er is ook een middel, Finecto+oral, een
poeder dat door het voer gemengd
wordt. Het geeft de dieren een
onaangename geur, die voor luizen en mijten onaantrekkelijk is. Zo wordt
het tenminste aanbevolen. Finecto is een natuurlijk product, dat niet giftig
is. Eieren kunnen normaal worden geconsumeerd.
Luizen en mijten blijven lastpakken, ze steken steeds de kop weer op. Bij
slechte bevruchting is het raadzaam om op deze mijten te controleren!
Schaamluizen kunnen ook voorkomen. Die nestelen zich rond de cloaca,
ook deze keer het meest bij de haan en dat heeft dezelfde gevolgen als bij
de Noordelijke pluimveemijt. Deze luizen zijn groter en duidelijk
waarneembaar. Ze zijn duidelijk te herkennen aan de grijze bolletjes op de
donsveren.
Heb jij goede adviezen voor bestrijding, laat het ons weten. Of moeten we
advies vragen aan de luizenmoeder…?

Bronnen
www.avicultura-europe.nl
archief Avicultura februari 2018
Foto’s: Brad Mullens
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Gezellig weekend Clubshow 2018
Door Chris Wijsman

Onze jaarlijkse clubshow is voor de 10 de
keer ondergebracht bij de van Pallandtshow
in Varsseveld. De show werd gehouden op
26-27 en 28 oktober 2018. Aanwezig
waren 856 dieren van 8 verschillende
diergroepen.

Aanwezige diergroepen
in volgorde van aantallen
Dwerghoenders
Konijnen
Sierduiven
Watervogels
Grote hoenders
Cavia’s
Serama’s
Siergevogelte

273
188
139
95
87
35
28
11

De aanvang van de keuring was op
vrijdagmorgen 26 oktober om 8.00 uur.
Aanwezig waren 15 deskundige
keurmeesters, die de dieren keurden. De
tentoonstelling was vanaf vrijdagavond
voor het publiek geopend tot 22.00 uur. Op zaterdag van 10.00 uur tot
20.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze showdagen
komen vele fokkers en belangstellenden uit binnen en buitenland de
dieren bewonderen. Ook worden er dan, zoals op vele shows, contacten
gelegd tussen fokkers en liefhebbers.

Serama: Dit is het kleinste
kipje van de show.
Op de foto ziet u een mooi overzicht
van de indeling en de aankleding van
de hal.
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Overzicht ingezonden dieren van K.P.V. Silvolde e.o.
Konijnen
Hoenders
Dwerghoenders
Sierduiven
Serama’s
Totaal

2018
64
5
24
20
6
119

2017
68
4
36
18
10
136

2016
63
4
48
27
7
149

2015
70
4
39
24
0
137

2014
61
9
44
7
0
121

Dit overzicht laat kleine verschillen zien in de aantallen per diergroep en
het totaalaantal. Wij mogen trots zijn dat de aantallen van 2018 t.o.v.
2014 weinig verschil laat zien. Dit komt mede omdat wij de laatste jaren
het ledenaantal hebben kunnen vasthouden en ook doordat wij een
aantal nieuwe leden met een fokkerskaart hebben mogen verwelkomen.

Winnaars van de wisselbeker
K.P.V. Silvolde e.o. stelt een aantal geldprijzen en wisselbekers
beschikbaar tijdens onze clubshow, gehouden op de van Pallandtshow.
Fraaiste konijn
Fraaiste konijn ander geslacht Gert
Spekking wisselbeker
Fraaiste grote Hoen
Fraaiste dwerg Hoen
Fraaiste Sierduif
Fraaiste konijn jeugd lid
Fraaiste dwerg hoen jeugd lid

F
F
F
F

96 B. Kniest
96 C. Wijsman

96
96
96
ZG 94.5
ZG 93

M. Klompenhouder
C. Wijsman
D. van de Zwaard
William van Berkum
Nicky van Berkum

Deze prijzen zijn 10 december, op de laatste ledenvergadering van 2018
uitgereikt.
Tot slot wil ik de organisatie van V.P.K.V. Varsseveld en alle winnaars en
inzenders van onze clubshow bedanken voor dit mooie en gezellige
weekend.
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KRO Apennoten XL
Door Thomas Post (Jeugdlid)

Dinsdagochtend 20 november vertrokken we vroeg vanuit Doetinchem
met mijn Belgische Haas om om 9.00 uur in Soest te zijn voor tv-opnames
voor het kinderprogramma Apennoten XL van de KRO/NCRV. We waren te
gast bij Stichting De Paardenkamp (het nationaal rusthuis en
kenniscentrum voor oudere paarden) alwaar een schuur als studio
ingericht moest worden.
Dit alles kwam tot stand doordat ik benaderd was door Marjan Holmer
van Kleindier Magazine. Zij was gevraagd door de contactpersoon van het
programma of ze iemand binnen de verenigingen kent wie een haas
heeft. Marjan vond dit wel iets voor een jeugdlid en zo kwam de vraag of
ik interesse had om met mijn Belgische Haas deel te nemen aan de tvopnames. Het programma ging over de snelheid in de muziek. Aan dit
thema wordt dan ook een dier gekoppeld welke dan ook bij de kinderen
in de studio aanwezig mag zijn.
Een haas kan ook veel snelheid
maken. Ik fok met Belgische
Hazen in de kleur black/tan en
daardoor werd ik hiervoor
benaderd.
Het leek me leuk om zo’n dag in
de studio mee te maken en zo
ging ik, nadat ik toestemming
had gekregen van school, met
mijn ouders richting Soest.
Ik had mijn mooiste haas, welke
ook het gemakkelijkst in de
omgang is, uitgezocht. Voor het
programma hadden we deze
haas ook even een naam
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gegeven, en wel Joep. Ook kwam er een speciale gast in het programma.
Dit was de rapper Akwasi. Hij zou het programma openen met Joep op
zijn arm. Hier hadden we vooraf flink voor geoefend en dat was maar
goed ook, want Akwasi was hier zeker niet mee bekend. Na even wat
eigenschappen over de Belgische Haas vermeld te hebben werd Joep bij
de kinderen in een ren van kippengaas gezet. Er waren schoolkinderen bij
de opnames en er werd met hen gezongen in verschillende tempo’s en er
werd een quiz gedaan over muziek. Het team dat won mocht Joep
trakteren op wat
lekkers, dit was een
bos wortels. Joep
vond het allemaal
prima, liet zich aaien
door de kinderen en
hij bleef rustig, ook
ondanks de door de
band gespeelde
muziek en de
gezongen liedjes
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door de kinderen. De studio voorbereidingen en opnames duurden de
hele ochtend.
Na de dag afgesloten te hebben met een heerlijke lunch vertrokken we
weer richting huis. Het was een leuke en gezellige dag. Bijzonder om op
deze manier mee te mogen maken hoe het eraan toe gaat bij zo’n tvprogramma en waarbij de aandacht dan ook nog ligt bij mijn Belgische
Haas.
Inmiddels is het programma op 16 december om 7.45 uur op NPO al
uitgezonden op tv.
Het was leuk om het terug te zien.
Groetjes Thomas Post
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Info tatoeëren 2018-2019
door Bas van Berkum en Tom Hendriks

Gelukkig kunnen we terugzien op een goed jaar. Voor het jaar 2018 in
totaal 288 konijnen van een oormerk voorzien. Toch een kleine stijging
met 13 dieren meer.
Ook afgelopen jaar weer een 6 –tal dieren voorzien van een oormerk met
een 0 ervoor: 0101 t/m 0106. Deze dieren konden als jong worden
ingeschreven op diverse T.T. in het afgelopen jaar 2018-2019.
Meestal bij goed weer bij ons achter het huis in de tuin de konijnen
getatoeëerd met de goede hulp van Bas van Berkum. Een enkele keer bij
de fokker aan huis. Zeker als het grotere aantal dieren betrof.

Data 2019
In principe de eerste Maandag van de maand. Nu al gelijk een
uitzondering en wel op Maandagavond 25 Februari bij Chris Wijsman. Dit
in plaats van de maand Maart. Dit in overleg. En vervolgens op de
volgende data: 1 April, 6 Mei, 3 Juni, 1 Juli, 5 Aug, 2 Sept, 7 Okt, 4 Nov,
en 2 December 2019. De onkosten voor het nummeren van de konijnen
zijn ongewijzigd gebleven. Zoals de meeste al weten 0,25 euro per konijn.
Graag van tevoren even berichtje of je komt. Dan weten we zeker of we
de spullen moeten klaarzetten. En wachten we niet voor niets die avond.
Alvast bedankt.

Op welke leeftijd?
Graag op tijd de jonge konijnen van een oormerk voorzien: Grote rassen
zo rond de 8 weken. De kleine-dwergrassen zo rond de leeftijd van 10
weken. En graag even door geven om welke rassen het gaat i.v.m. de
registratie van de gemerkte konijnen. Voor opmerkingen en vragen kun je
altijd bij Bas of mij terecht.
Er zijn inmiddels al een aantal konijnen van verschillende fokkers
getatoeëerd. Te weten 8 –tal N.H.D. van Comb. V. Berkum. Dan 15
Hollanders van Johan Jansen en 8 jonge geel Vlaamse reuzen van Thomas
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Post. Het was weer een gezellige avond bij ons in de keuken. Dat deze
jonge konijnen voor spoedig mogen uitgroeien naar waardige ras
vertegenwoordigers.
Voor jullie allen een gezond en een goed fok jaar toegewenst.
Tot Ziens op Vulcaanstraat 50, in Terborg. Tel: 0315-340078.
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Wenken voor beginnende fokkers
Uit Kleindier Magazine

Wanneer men op een jongdierendag of op een tentoonstelling een
keuring heeft verricht, dan zal men in de meeste gevallen wel weer wat
ervaring hebben opgedaan. Dit was ook afgelopen zomer met mij het
geval toen ik op een jongdierendag dieren kreeg te beoordelen van twee
verschillende inzenders, welke uit één nest kwamen. Dit is natuurlijk niets
bijzonders en zal zeker wel vaker voorkomen. Eén van deze beide
inzenders was een oude ervaren fokker en de andere begon pas voor het
eerst met de konijnenfok. De oude fokker bracht in het betreffende ras
enkele dieren naar voren welke aan hoge eisen voldeden. De beginnende
fokker waarvan zijn dieren ook uit hetzelfde nest kwamen, bracht het
echter niet verder dan een laag predicaat. Uit een gesprek wat naar
afloop van de keuring volgde, bleek al spoedig dat het bij de dieren van de
beginnende fokker ontbrak aan een goede verzorging en huisvesting.
Deze dieren zaten in veel te kleine hokken en van geregeld voeren was
geen sprake. Dat zijn dieren het er zo slecht afbrachten, viel hem dan ook
eerst wel wat tegen, omdat zijn verwachtingen nogal hooggespannen
waren, wat echter bij beginnende fokkers wel meer het geval is. Toen
hem op de tekortkomingen van zijn dieren werd gewezen, zag hij dan ook
wel in dat - wilde hij succes bereiken - een andere verzorgingsmethode
moest worden toegepast. Dergelijke gevallen komen nog wel eens vaker
voor en al te vaak verdwijnt met deze tegenslagen de liefhebberijen ook
meestal de voor veel geld gekochte dieren. Het is meestal een klein
gedeelte wat de tegenslagenweet te incasseren en uiteindelijk ook te
overwinnen. Dit zijn dan ook de ware liefhebbers die niet bij de pakken
neer gaan zitten ook al zouden ze ook weer geheel van voren af aan
moeten beginnen. Nu moet men nimmer vergeten dat men niet zomaar
op de naam fokker aanspraak kan maken ook niet al heeft men goede
dieren die voor veel geld zijn aangekocht ter beschikking.
Voor het fokken komt heel wat meer kijken. Tegen hen die dan ook pas
beginnen zou ik willen zeggen, ga eens bij oudere fokkers op bezoek en
leg je oor daar eens te luister, zij zullen zeker met hun soms veeljarige
fokkerservaring goede raad kunnengeven. Verrijk ook uw kennis door het
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lezen van goede vakliteratuur, bezoek de tentoonstellingen en sluit u aan
bij een club die de belangen van uw ras voorstaat. Bij het opzetten van
een konijnenfokkerij heeft men met verschillende factoren rekening te
houden welke men wel terdege dient te overwegen. Allereerst dienen we
onze keuze te maken welk ras men denkt te fokken. Eerst daarna gaan we
het hokken vraagstuk bezien. Deze moeten doelmatig worden ingericht
en wat hun grootte betreft in overeenstemming zijn met het daarin te
huisvesten ras. Ook dient men een schatting te maken van het aantal
dieren wat men hoogstens zal kunnen verzorgen, vooral de voerkwestie is
hiervan veel belang en zeker wanneer men alles voor zijn dieren moet
kopen. Ook over het aanschaffen van goede, doelmatige hokken moet
men niet te licht denken.
Vele fokkers die zich met de konijnensport bezighouden moeten dit in
hun vrije tijd doen. Begin daarom altijd kalmpjes aan en neem niet direct
te veel dieren, dit zou zich later kunnen wreken. Met alleen dieren te
voeren zijn we er niet. Het regelmatig schoonhouden van de hokken
vraagt ook zijn tijd. Verder moet men er de volle aandacht aan kunnen
schenken wanneer er voedsters moeten werpen en in geval dit niet
normaal verloopt is de fokker genoodzaakt in te grijpen. Laten we vooral
niet uit het oog verliezen dat de dieren geheel van ons afhankelijk zijn en
dat het verzorgen daarvan ook plichten met zich meebrengt.
En nu het aanschaffen van dieren. Dit is wel een zeer belangrijk punt. Het
beste is om dieren aan te schaffen van één fokker, die het betreffende ras
reeds jaren met succes heeft gefokt. Veelal zijn dit de zogenaamde
speciaal fokkers. Deze fokkers die jaar in, jaar uit steeds maar weer
succesvol met hun dieren exposeren op de tentoonstellingen geven de
meeste waarborg dat men goede dieren krijgt van een goed doorgefokte
stam. Geef liever een paar euro’s meer voor dieren uit een goede stam,
dan wat minder voor dieren waarvan men weinig of niets afweet. Is men
erin geslaagd een paar goede fokdieren te kopen, wees er dan zuinig op,
ik zou de beginnende fokkers de raad willen geven, bedwing uw geduld en
ga niet met uw pas aangekochte dieren reizen naar allerlei
tentoonstellingen. We kunnen ons echter best indenken dat men,
wanneer men pas begint ook heel graag een prijsje wil winnen maar dit is
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toch zeker niet zo eervol als wanneer men dit met eigen gefokte dieren
bereikt.
Houd uw dieren thuis, fok zelf eerst een paar nesten, zie hoe ze zich
verder ontwikkelen en geef vooral uw ogen de kost. Want in deze periode
van ontwikkeling is er zo mooi de gelegenheid om uw kennis te verrijken
en bekend te raken met de bijzondere eigenschappen die elk ras eigen
zijn. Neem liever minder dieren die kwaliteitskorrels krijgen dan goedkope
korrels waar de dieren alleen maar vet van worden.
Blauwe en zwarte dieren niet in de zon zetten, schaf een standaard aan
en bekijk uw dieren via deze standaard, een goede meetlat en een
weegschaal. Wordt abonnee van Kleindier Magazine.
Koop twee voedsters bij één fokker en laat deze meteen dekken, uit deze
dekking houdt men dan de beste rammen aan, en die weer terugparen
aan de moeder. Als u zo te werk gaat dan zullen resultaten niet uitblijven.
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